
Verslag Algemene Jaarvergadering donderdag  20-2-2020  in De Elleboog in 

Velp 

Aanwezig:  6 bestuursleden en  35 leden 

Afwezig: m.k.  de heren Budel, Haarlemmer, Houkes, en de Lange 

1.Welkom/Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en meldt dat de vergadering uit 3 

onderdelen bestaat:  1) de gebruikelijke agendapunten, 2) bespreking brief met zorgen 

bestuur en 3) de ontwikkelingen binnen de organisatie KBO. 

2. Verslag jaarvergadering 2019 

Het verslag wordt doorgenomen en vastgesteld. Het ledental is momenteel 478. 

3. Jaarverslag 2019 

Het verslag is helaas niet bij de vergaderstukken aangetroffen; foutje van drukker! 

Mevrouw V.D. Eijnden geeft informatie over de inhoud van het verslag. Verslag wordt 

vervolgens vastgesteld en zal als bijlage bij het verslag van de ALV worden gevoegd. 

4. Financieel verslag 2019 

De kascommissie heeft de gegevens gecontroleerd en in orde bevonden. Er is een 

positief saldo van € 1800,-. De vergadering besluit op voordracht van de kascommissie 

het bestuur decharge te verlenen. De jaarrekening en de begroting worden vastgesteld. 

Er is geen aanleiding om de contributie te verhogen. 

In 2020 zullen de heren Haarlemmer en Bonnier de kascontrole uitvoeren. Op de vraag 

waarom echtparen geen reductie krijgen op de contributie komen we later terug.  

 

5. Bespreking brief met zorgen bestuur  

De voorzitter licht toe welke acties het bestuur allemaal, overigens zonder resultaat, 

ondernomen heeft om jonge leden te werven én om de opkomst van KBO leden bij 

activiteiten te verhogen. Hij vraagt aan de aanwezigen: “Wat kunnen we nog meer  

doen, wat kan ons verder helpen?” 

Hierop kwamen de volgende suggesties: * Dhr. Leeman uit Dieren reageerde met “ Als er 

geen belangstelling is voor activiteiten vanuit Dieren, hier geen energie meer in steken”. 

* En: één bestuur vormen van KBO en PCOB samen. Deze suggestie zullen we serieus 

overwegen. Unaniem besluit de Algemene Vergadering dat we maximaal zullen inzetten 

op de samenwerking met de PCOB. 

 

6. De ontwikkelingen binnen de organisatie KBO.                                                                                          

De voorzitter zet de huidige situatie bij de Unie KBO en KBO Gelderland uiteen.  

Landelijk  is er één bureau voor drie verenigingen en 1 directeur.  

De PCOB heeft alles geconcentreerd in Zwolle. De KBO heeft haar provinciale bonden 

gehouden. Er zijn 12 provincies. 11 hiervan hebben een provinciale KBO.  

De 4 provinciale bonden met de meeste leden hebben zich bijzonder hard opgesteld 

tegenover de Unie KBO. Daarop is het hele Unie bestuur opgestapt. Er is voor 2020 ook 

nog geen begroting van de Unie KBO.  

In de AV van KBO Gelderland van november jl. is, overigens zonder resultaat, 

voorgesteld om een platform te vormen. Op 12 februari is voorgesteld om als KBO 

Gelderland uit de Unie KBO te treden en zich aan te sluiten bij de koepel van 

Gepensioneerden.  

Wij kunnen als KBO afdeling Rheden-Rozendaal echter onze leden niet uitleggen dat wij, 

door de gang van zaken bij KBO Gelderland, uit de Unie KBO zouden stappen. Dat 

impliceert namelijk ook: géén gezamenlijk magazine meer en geen collectieve 

ziektekostenverzekering. 

De aanwezige leden delen deze opvatting. Het bestuur van onze afdeling heeft  daarom 
besloten, dat als KBO-Gelderland uit de Unie KBO treedt,  wij als lokale afdeling ons lidmaatschap bij 
KBO-Gelderland opzeggen.  



Wij zetten als KBO Rheden-Rozendaal in op verdere samenwerking met de PCOB afdeling 

met, zo mogelijk, een gezamenlijk bestuur. Op de bijeenkomst van 2 maart met de PCOB 

zal dit aan de orde komen. 

De voorzitter schrijft over deze ontwikkelingen een stukje in de komende Nieuwsbrief. 

 

7. Hoe verder met Openings- en Kerstviering 

De suggestie wordt gedaan om toe te werken naar een gezamenlijke Openings- en 

Kerstviering. 

 

8.  Rondvraag 

• Gevraagd wordt of de korting op de ziektekostenverzekering gehandhaafd blijft 

wanneer iemand overstapt van KBO Brabant naar KBO Gelderland. Ja deze blijft 

gehandhaafd. 

• Mevr. Dinie Moorman meldt aan de activiteitencommissie dat ze als gastvrouw wil 

optreden. 

 

 


